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Novena a São Brás

São Brás de Sebaste, Bispo e Mártir
São Brás nasceu na Armênia no século III, foi médico e bispo em Sebaste. Como médico, usava dos
seus conhecimentos para resgatar a saúde do corpo e também da alma, pois se ocupava de
evangelizar os pacientes. Ao vivenciar sua grande santidade, o povo o elegeu bispo. No tempo de
Brás aconteceu uma forte perseguição religiosa por Diocleciano, e como Santo bispo procurou
exortar seus fiéis à firmeza da fé.
Vivia em uma gruta do Monte Argeu, rodeado de animais selvagens que eram obedientes às suas
ordens. Conta a tradição que à cova onde estava escondido o santo acercavam-se muitos animais
feridos ou doentes e ele os curava. Mas um dia ele percebeu que pela encosta acima chegavam os
caçadores do governo e então espantou as feras e as afastou, e assim evitou que se tornassem
vítimas da caçada. Os caçadores, em vingança, capturaram-no e o levaram à prisão da cidade. Não
obstante os milagres realizados, o santo foi condenado por não querer renegar Cristo e sacrificar-se
à religião pagã. É considerado um dos últimos mártires cristãos.
São Brás é conhecido como protetor da garganta, justamente porque ao se dirigir para o martírio lhe
foi apresentado uma mãe desesperada cujo filho estava sufocado por uma espinha de peixe entalada
na garganta. Diante desta situação o Santo curou milagrosamente a criança. Já processado e
condenado, São Brás enfrentou muitas torturas sem trair a fé em Jesus, até mesmo a de arrancarem
com dentes de ferro pedaços de sua carne até ser degolado no ano 316.
Após sua morte, muitos milagres foram obtidos por aqueles que oravam em seu favor. Só a Itália
chegou a ter 35 templos dedicados a ele e seu país, Armênia, converteu-se ao cristianismo poucos
anos após seu martírio.
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Oração preparatória
Todo-poderoso e eterno Senhor,
Com fé revivida reverencio Vossa Divina Majestade prostrado a vossos pés. Invoco com filial
confiança na Vossa Suprema bondade e misericórdia.
Iluminai a escuridão do meu intelecto com os raios de Vossa sagrada luz e inflama meu coração
com o fogo do Vosso divino amor, de modo que eu possa ao menos tentar imitar as virtudes e os
méritos do Santo, em cuja honra realizo esta novena e cujo exemplo devo seguir, como ele seguiu a
vida de Vosso divino Filho, para Vossa maior glória e salvação de minha alma. Amém.
Oração em honra de São Brás
O Deus, nos proteja através da intercessão do Vosso santo Bispo e mártir, São Brás, de todos os
males da alma e do corpo, especialmente dos males da garganta, e nos dê a graça de fazer uma boa
confissão na confiança e na esperança de obter o Vosso perdão e para sempre louvar o Vosso santo
nome. Tudo isto através de Vosso filho Jesus Cristo nosso Rei. Amém.
Invocação a São Brás
São Brás, gracioso benfeitor da humanidade e fiel servo de Deus, e que pelo Seu amor sofreu
muitas torturas com paciência e resignação. Eu invoco sua poderosa proteção meu querido São
Brás. Preserve-me dos males da alma e do corpo. Pela sua graça e pelos seus méritos Deus te deu o
Dom de uma graça especial para ajudar aqueles que sofrem dos males da garganta, assim me proteja
desses males de modo que eu possa cumprir os meus deveres e com a ajuda e a graça do Senhor
praticar boas ações. Eu invoco sua especial ajuda como médico de almas, de modo que eu possa me
confessar piamente e verdadeiramente merecer o santo sacramento da Penitência e obter o perdão.
Eu recomendo Tua misericordiosa intercessão também àqueles que desafortunadamente
esconderam seus pecados em uma falsa confissão e rogo que lhes conceda a especial graça de que
se confessem e se acusem sinceramente com contrição e consigam fazer uma Santa Eucaristia, que
consigam receber o perdão de todos os pecados já cometidos e escondidos com o sacrilégio das
confissões, e que as comunhões sacrílegas feitas até esta hora sejam também perdoadas e que
recebam a redenção do Senhor e a remissão do castigo eterno. Amém.
Oração final
Meu Deus e meu Senhor, eu ofereço a Vós meu pedido em união com a Paixão de Jesus Cristo
Vosso Filho, junto com os méritos da Sua Imaculada Mãe, Maria, sempre Virgem e todos os santos,
particularmente o Santo Auxiliador Brás, em cuja honra eu faço esta novena.
Olhai para mim Senhor caritativo. Derramai-me Vossa graça e Vosso amor, e graciosamente dignaivos a atender as minhas preces. Amém.
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